Toetsmatrijs Toets Besloten Terrein / Simulator voor categorie C, C1, D, D1

In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen.
Opgesteld door:

CBR divisie CCV

Categoriecode:

VPBC, VPBC1, VPBD, VPBD1 (Vakbewkaamheid C, C1, D, D1 Toets besloten terrein)
VPSC, VPSC1, VPSD, VPSD1 (Vakbewkaamheid C, C1, D, D1 Toets Simulator)

Toetsvorm:

Praktijk

Dekkingsgraad toetstermen:

100%

Cesuur:

De kandidaat moet een voldoende hebben behaald voor het examen om een bewijs van slagen te krijgen.

Geldigheid examenresultaat:

2 jaar

Bijzonderheden:

Geen

Nr

Eindtermen

1.

Controle over het voertuig onder verschillende (weers)omstandigheden.
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Toelichting
Eindtermen: Dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen.
Toetstermen: Dit zijn onderdelen van een eindterm. Hierin staat meer uitgebreid omschreven wat er in het examen terug kan komen.
Afbakening: Dit zijn onderdelen van een toetsterm. Hier staat over welke onderwerpen vragen gesteld mogen worden in het examen. Als er geen afbakening is
opgenomen, mag over die toetsterm in principe alles gevraagd worden.
Tax:
Dit is de taxonomiecode van Romiszowski. Deze code geeft aan op welk niveau de vragen over een toetsterm gesteld worden.
F = Feitelijke kennis. De kandidaat kan feiten reproduceren (herkennen of herinneren).
B = Begripsmatige kennis. De kandidaat kan begrippen of principes omschrijven.
R = Reproductieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren die volgens een vastgelegde procedure verlopen.
P = Productieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren waarbij hij zijn eigen creativiteit en inzicht nodig heeft.
Eind- en toetstermen

Afbakening

Tax

(indien van toepassing)
1.

1.1

1.2

2003/59/EG, Bijlage I deel 2 paragraaf 2.2
Controle over het voertuig onder verschillende
(weers)omstandigheden
Controle over het voertuig.

Controle over het voertuig onder verschillende
(weers)omstandigheden.
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De kandidaat is in staat aan te tonen het voertuig in verschillende situaties onder controle te
hebben:
- vooruit en achteruit manoeuvreren volgens aangegeven parcours;
- parkeren op aangewezen plek;
- bochten rijden met verschillende bochtstralen.
De kandidaat is in staat aan te tonen het voertuig in verschillende situaties (zie eindterm 1.1) onder
verschillende (weers)omstandigheden onder controle te hebben:
- stroef wegdek;
- glad wegdek.
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P
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